
غزة -الرأي- فلسطين عبد الكريم
أطفال  يعيش  العالمي،  يومهم  في 
الوصف،  حدود  تتجاوز  مأساة  فلسطين 
فصواريخ االحتالل الحاقدة حالت بينهم 
غزة،  في  بطفولتهم  شعورهم  وبين 
كباقي  أحالمهم  تحقيق  من  وحرمتهم 
الحضارة  يدعي  الذي  العالم  أطفال 
في  بالحقوق،  ويتغنى  والديمقراطية 
دمائهم  من  األطفال  هؤالء  يدفع  وقت 

ثمنا لحريتهم التي سلبهم إياها احتالل 
ال يؤمن إال بسياسة سفك الدماء، فيما 
المحتلة  الضفة  أطفال  من  مئات  يقبع 

خلف قضبان السجون.
به  يتمتع  أن  يفترض  الذي  الوقت  وفي 
والمرح،  اللعب  حياة  من  غزة  أطفال 
وحلت  اآلمنة  الحياة  تلك  منهم  سلبت 
والتشرد  والقهر  الفقر  حياة  مكانها 
والضياع، جراء حصار ظالم وعدو همجي، 

يضع األطفال دائما في مرمى صواريخه 
ونيرانه.

طائرات االحتالل الجبانة أبت إال أن تخلد 
أطفال  ارتكبتها ضد  بمجزرة  اليوم  هذا 
فكان  البلح،  دير  في  السواركة  عائلة 
ولكن  آخر  لون  غزة  في  الطفل  ليوم 
دفنت  التي  الطاهرة  بالدماء  مضرجا 

تحت ركام منزل العائلة.
والموت  القصف  أصوات  على  ينامون 

نفس  على  ويستيقظون  والشهداء 
وفترات  مشاهد  في  يتكرر  الذي  الحدث 
مختلفة، يفتقدون ألدنى مقومات الحياة 
من  داخله  فيه  يحتمون  مأوى  في  حتى 
تفتت  التي  الملتهبة  الصواريخ  حمم 
في  أو  ويسرة  يمنة  الصغيرة  أجسادهم 

باطن األرض تحت الرمال.
»اإلسرائيلي«  العدوان  في  واستشهد 
األخير على غزة، 34 فلسطينيا بينهم 6 

أطفال و3 نساء، فيما أصيب 111 آخرين 
بجراح مختلفة من بينهم 46 طفل و20 

امرأة.
بحق  االحتالل  انتهاكات  تتوقف  وال 
الحد،  هذا  عند  الفلسطينيين  األطفال 
مدن  في  اليومي  االعتقال  فعمليات 
الضفة الغربية المحتلة ألطفال في عمر 

ويومًا  تنتهي،  ال  الزهور 
حملة  تتصاعد  يوم  بعد 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة - الرأي - آالء النمر
الغذائية ألشعة  المواد  يؤدي تعرض 
حدوث  إلى  طويلة  لساعات  الشمس 
المخزنة  العبوات  مع  كيمائي  تحلل 
إلى  العبوات  تلك  تتحول  حيث  فيها، 
أماكن خصبة لنمو البكتيريا السامة، 
وهي  ميكروبيًا،  متلوثة  تصبح  كما 
يلتفت  ال  أصبحت  اعتيادية  ظاهرة 
فيه  أصبحت  وقت  في  أحدًا  إليها 
المحال التجارية على عمومها تعرض 

بضائعها أمام محالها التجارية.
أبواب  على  العرض  ظاهرة  انتشار 
الغذائية  المواد  عرض  بحجة  المحال 
بحجة  أو  بيعها،  تسويق  وتسهيل 
بداًل  للمحال  المقابلة  المساحة  حجز 
أودى  آخر،  بائع  لصالح  استغالله  من 
سابقة  إجراءات  تستكمل  بحملة 
إتمام  المستهلك في  لحمالت حماية 

الرقابة والتفتيش على تلك المواد.
مجال  في  ومختصون  مسؤولون 

المواد  وحفظ  العامة  الصحة 
االستهالكية حذروا من المخاطر التي 
سوء  جراء  المواطنين  صحة  تهدد 
أنواعها  بمختلف  المشروبات  تخزين 
الخارج  من  استيرادها  عملية  خالل 
عبر المعابر الحدودية التي تأخذ وقتا 
طويال قبل السماح بإدخالها لألراضي 
الفلسطينية ما يجعلها عرضة ألشعة 
على  تؤثر  بيئية  وظروف  الشمس 

محتوياتها وجودتها الصحية.
وزارة  في  المستهلك  حماية  دائرة 
حمالتها  تنفذ  الوطني  االقتصاد 
تفعيلها  وتعيد  والتفتيشية  الرقابية 
مالحقة  في  المحلية  الرقابة  آلليات 
يعرضون  الذين  والباعة  التجار 
المشروبات والمواد الغذائية بمختلف 
التجارية،  محالهم  امام  أنواعها 
قيمتها  وفقدان  للتلف  يعرضها  ما 
وما  الشمس  اشعة  بسبب  الغذائية 

ينتج عن ذلك من تفاعالت كيماوية.

بالتعاون  المستهلك  حماية  دائرة 
نفذت  العامة  والمباحث  التموين  مع 
التي  المحال  على  ميدانية  جوالت 
خارج  والبضائع  السلع  بعرض  تقوم 
منها  وذلك حرصا  التجارية،  المحالت 

على سالمة المستهلك الفلسطيني.
عطية  غزة  محافظة  مكتب  مدير 
الحملة  هذه  هدف  إن  قال  الزعانين، 
وتوعية  واإلرشاد  النصح  تقديم  هو 
عرض  عدم  بأهمية  المحال  أصحاب 
اشعة  تحت  والمنتجات  السلع 
صحة  على  منها  حرصًا  الشمس، 
وسالمة المستهلكين وتجنبا للخسائر 

المادية المكلفة.
السلع  تعرض  أن  الزعانين،  وأوضح 
يؤدي  الشمس  ألشعة  والمشروبات 
المعلبات  الى تلفها وفسادها، خاصة 
والحبوب والبقوليات ومنتجات اللحوم 
واألسماك، ومنتجات األلبان واألجبان، 
إضافة  أنواعها  بمختلف  والمشروبات 

إلى الشوكوالتة والسكاكر.
بمدة  تنتهي  ال  التي  الحملة  وضمن 
الزعانين على  أكد  زمنية معينة، فقد 
أن المخالفين لتفاصيل البيان الصادر 
ضمن  الوطني  االقتصاد  وزارة  عن 
حفظ  في  العامة  القانونية  اللوائح 
المخالف  ينول  قد  الغذائية  المواد 
عقابه القانوني، مشيرًا إلى أن بعض 
نالوا  قد  التجارية  المحال  أصحاب 
عدم  على  مبنية  قانونية  مخالفات 
ألشعة  المعرضة  للبضائع  االكتراث 

الشمس مباشرة.
وينص الفصل الرابع من قانون حماية 
المنتجات"  "سالمة  في  المستهلك 
من مادة )7(، على أنه يجب أن يكون 
الفنية  للتعليمات  مطابقًا  المنتج 
طبيعة  بيان  حيث  من  اإللزامية، 
ومواصفاتها  ونوعها  المنتجات 
لذلك  ويخضع  ومكوناتها،  الجوهرية 
التي  والتغليف  التعبئة  عمليات  أيضًا 

بالمنتج  التعريف  عناصر  تشمل 
عند  اتخاذها  الواجب  واالحتياطات 
وتاريخ  والمنشأ  والمصدر  االستعمال 
الصالحية،  انتهاء  وتاريخ  الصنع 
وكذلك طريقة االستخدام، مع مراعاة 
واألنظمة  القوانين  عليه  تنص  ما 
وخصوصًا  العالقة،  ذات  والقرارات 

المتعلق منها بسالمة البيئة.
رقم  العامة  الصحة  لقانون  ووفقا 
الرابع  الفصل  في   2004 لسنة   )20(
 )17( حول سالمة األغذية، فان مادة 
تنص  األغذية،  بمراقبة  الخاصة 
مع  بالتنسيق  الوزارة  تتولى  ان  على 
األغذية  مراقبة  العالقة  ذات  الجهات 
مراقبة  عليها  كما  تداولها،  أثناء  في 
األغذية المستوردة عند وصولها إلى 
السماح  يجوز  وال  الجمركية،  الدوائر 
الوزارة،  موافقة  بعد  إال  بدخولها 
المنتجة محليًا داخل أماكن تصنيعها 

وتجهيزها.

حمالت »حماية المستهلك« .. رقابة على البضائع ووقاية للمواطن
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غزة – الرأي - فلسطين عبد الكريم:
طابور  انتظم  صباح،  كل  وفي  كالعادة 
الطلبة في مدارس قطاع غزة، لكنه هذه 
المرة توشّح بالحزن المختلط باأللم في 
الدمار  نثر  يوم دراسي عقب عدوان  أول 
القطاع  زوايا  من  زاوية  كل  في  والدماء 
على  من  طالب  ستة  فغياب  المحاصر، 
يجعل  بأن  كفيال  كان  الدراسة  مقاعد 

الصمت سيد المكان.
المتواصل،  القصف  من  أيام  ثالثة 
استهدفت خاللها طائرات االحتالل بيوت 
أبرياء ال حول لهم وال قوة، أطفال صغار 
االستيقاظ  أمل  على  الفراش  إلى  ذهبوا 
لم  لكنهم  لمدارسهم،  للذهاب  باكرًا 
االحتالل  صواريخ  أبت  فقد  يستيقظوا، 
فغابوا  ذويهم،  عن  حتى  تفرقهم  أن  إال 
عن مقاعد الدراسة وأثبتوا حضورهم في 
دماء  وال  صواريخ  ال  حيث  النعيم،  جنان 

وال دمار.
ولم  الحاقدة،  الصواريخ  شظايا  تناثرت 
امتدت  بل  األطفال،  باستهداف  تكتف 
لتطال المدارس والمؤسسات التعليمية، 
فتضررت 15 مدرسة وفق ما أعلنت وزارة 
تلك  وكأن  غزة،  في  والتعليم  التربية 
كل  وتطفئ  تغتال  أن  تريد  الصواريخ 
بعرض  ضاربة  العلم،  طلب  حتى  شيء 
الحائط كافة المواثيق واألعراف الدولية.

وزارة  سارعت  العدوان،  انتهاء  وعقب 
أضرار مدارسها،  والتعليم لحصر  التربية 
المدارس  لمدراء  التعليمات  أعطت  فيما 
والترحيب  الطلبة  باستقبال  ومدرسيها 
ونفسي  انفعالي  تفريغ  وتنفيذ  بهم، 
إلى  نفسياتهم،  عن  والترويح  للطلبة 
للطلبة  جماعية  جلسات  تنفيذ  جانب 
جراء  والهلع  للخوف  تعرضوا  الذين 
تخفيف  الى  باإلضافة  القصف،  أصوات 
عن  المنزلية  والواجبات  االختبارات 

كاهلهم.

السيطرة على األضرار
والعامة  الدولية  العالقات  عام  مدير 
معتصم  بغزة،  والتعليم  التربية  بوزارة 
وبالتعاون  الوزارة  "إن  قال:  الميناوي، 
مع وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، 
لجميع  وكامل  شامل  مسح  بعمل  قامت 
جراء  بالمدارس  لحقت  التي  األضرار 
ليست  األضرار  بأن  موضحا  العدوان"، 

فادحة وتم السيطرة عليها.
لـ"الرأي"،  حديث  في  الميناوي  وأوضح 
أن األضرار تركزت في النوافذ وتشققات 
في الجدران وتحطيم أبواب، فيما وصلت 
االحتالل  صواريخ  وشظايا  الحجارة 
وساحات  الفصول  داخل  إلى  الحاقدة 

المدارس.

التربية  وزارة  في  "آثرنا  قائال:  وأضاف 
التعليمية  العملية  نبدأ  أن  والتعليم 
داخل المدارس المتضررة في قطاع غزة، 
لملمته حتى ال  ما يمكن  لملمة  ونحاول 

تتعطل الدراسة".

تفريغ نفسي
وشرعت مدارس مديرية التربية والتعليم 
النفسي  )التفريغ  برنامج  بتنفيذ  بغزة 
من  مجموعة  خالل  من  واالنفعالي( 
الطلبة  مع  المعلمون  يؤديها  األنشطة 
توقف  عقب  وذلك  المدارس،  جميع  في 

العدوان على قطاع غزة.
وفي هذا اإلطار، أكد الميناوي أن الوزارة 
التفريغ  عمليات  تنفيذ  على  عملت 
خاصة  بغزة  المدارس  لطلبة  االنفعالي 
والهلع  بالخوف  المشحونة  األجواء  بعد 
أن  إلى  مشيرا  المتواصل،  القصف  جراء 
هناك لجنة طوارئ تتابع الميدان بشكل 
حثيث، وذلك للوقوف على أهم المشاكل 

التي قد يعاني منها الطلبة.
من  النفسي  التفريغ  برامج  دور  ويأتي 
في  االستمرار  على  الطلبة  أجل مساعدة 
إلى  وصواًل  آمنة  مستقرة  تعليمية  حياة 
حياتهم،  الى  الطبيعي  التوازن  إعادة 
والتكيف مع البيئة المدرسية واالستمرار 
الطبيعي  بشكلها  الحياة  ممارسة  في 

االستقرار  إلى  الوصول  في  ومساندتهم 
النفسي والمعنوي الالزمين لالندماج مع 

المعلمين في الفصول الدراسية.
استهدفت  التي  البرامج  تلك  وتمثلت 
الطلبة، بالرسم والنشيد وكتابة الرسائل 
المنفردة  الحوارية  والجلسات  والقصائد 

واأللعاب الرياضية البدنية المختلفة.

6 طالب شهداء
أسماء  والتعليم  التربية  وزارة  ونشرت 
العدوان،  جراء  استشهدوا  الذين  الطلبة 

وهم:
حمودة  عطية  محمد  الطالب/  الشهيد 
الثانوية  عفان  بن  عثمان  مدرسة  من 

للبنين بمديرية تعليم شمال غزة.
الشهيد الطالب/ إسماعيل عبد العال من 

مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة.
الصف  في  عياد  أمير  الطالب/  الشهيد 
المشتركة  الزيتون  بمدرسة  الثاني 

لالجئين شرق غزة.
السواركة  محمد  معاذ  الطالب/  الشهيد 
من مدرسة عبد اهلل بن رواحة المشتركة 

وهو في الصف الثاني.
الشهيد الطالب/ مهند رسمي السواركة 
للبنين  رواحة  بن  اهلل  عبد  مدرسة  من 

وهو من الصف السابع.
الشهيد الطالب/ وسيم محمد السواركة 

للبنين  رواحة  بن  اهلل  عبد  مدرسة  من 
وهو بالصف الثامن.

األطفال  من  المئات  أن  الوزارة  وأكدت 
أصيبوا  وكذلك  مختلفة  بجروح  أصيبوا 
بحاالت هلع وخوف نتيجة قصف طائرات 
والذي  "اإلسرائيلية"  الحربية  االحتالل 

استهدف بيوت اآلمنين.
التصعيد  تأثيرات  تقتصر  ولم 
وطالبها  المدارس  على  "اإلسرائيلي" 
الفلسطينية  للجامعات  امتدت  بل  فقط، 
في قطاع غزّة، حيث أنّها أعلنت تعطيل 

الدراسة خالل أيام العدوان األخير.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة األولى 
التي تطال فيها صواريخ االحتالل مدارس 
ومؤسسات تعليمية في قطاع غزة الذي 
نسمة  مليوني  عن  يزيد  ما  يقطنه 
الفلسطينيين،  الالجئين  من  غالبيتهم 
فقد تعمدت وبشكل مباشر خالل الحروب 
 2008 أعوام  بين  غزة  على  السابقة 
مدارس  عدة  استهداف  و2014  و2012 
الفلسطينيين، هربًا من  آالف  إليها  نزح 
قبل  من  المتواصل  الهجمي  القصف 

االحتالل.
واستشهد في العدوان "اإلسرائيلي" على 
و3  أطفال   6 بينهم  فلسطينيا   34 غزة، 
بجراح  آخرين   111 أصيب  فيما  نساء، 

مختلفة من بينهم 46 طفل و20 امرأة.

صواريخ االحتالل .. عنواٌن وحشٌي لقتل الطلبة وتدمير المدارس!
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم:
به  يطالب  من  وراءه  حق  ضاع  ما 
من  سنوات  خمس  فبعد  ييأس،  وال 
ييأس  لم  والمناشدات  المطالبات 
رفح جنوب قطاع  أهالي مدينة  فيها 
التعبير  أو يملوا في  غزة، ولم يكلوا 
عن حاجتهم الماسة لمشفى يطببوا 
فيه مرضاهم ويداووا فيه جرحاهم، 
أطلت وزارة الصحة بغزة معلنة وضع 
يوم  برفح  لمشفى  األساس  حجر 

الخميس القادم.
حمالت كثيرة تلك التي ساقها أهالي 
رفح في سبيل الحصول على أحقيتهم 
بأهمية وجود مشفى يقدم الخدمات 
أياما  عايشوا  وقت  في  لهم،  الطبية 
حيث   ،2014 عدوان  خالل  قاسية 
وضعت جثث الشهداء داخل ثالجات 

الخضار والمرطبات.
حلم يبدأ بحجر

الجمل عضو  ويقول الصحفي محمد 
لمستشفى،":  بحاجة  #رفح  حراك 
االول  اليوم  منذ  يسعى  الحراك  إن 
مستشفى  بإقامة  رفح  حلم  لتحقيق 
عدد  ويخدم  بتضحياتها  يليق 
ألف   280 تجاوز  الذي  سكانها 

حديث  في  الجمل  ويضيف  نسمة". 
أي  مع  بإيجابية  نتعاطى  لـ"الرأي": 
كانت  أي جهة  مبادرة من  أو  تحرك 
من  واالعالن  الحلم،  هذا  لتحقيق 
إقامة  بدء  عن  بغزة  الصحة  وزارة 
ممتاز"،  أمر  المجمع،  ضمن  مبنى 
من  الكثير  تلقوا  أنهم  موضحا 
الوعود التي لم تتحقق، وأنهم أهالي 
رفح لن يفرطوا في التفاؤل حتى يروا 
األرض  على  تحققت  الوعود  تلك 

وأصبحت واقعا ملموسا.
تبدأ  أن  في  أمله  عن  الجمل  وأعرب 
عجلة البناء، وأن يرى سكان رفح بأم 
أعينهم، مباني في األرض المخصصة 
للمستشفى، متمنيا أن يحدث تحرك 
المانحين  مع  التواصل  في  أوسع 
المستشفى،  واقامة  الحلم،  لتحقيق 
هو  عنه  التحدث  يتم  ما  وأن  خاصة 
مباني  أو سبع  مبنى من ضمن ست 
الذي  المبلغ  أضعاف  تحتاج  مقترحة، 

تم وضعه إلنشاء المشفى.

المشفى ضرورة ملحة
مصطفى  الكاتب  يقول  جهته  من 
لـ"الرأي":"  حديث  في  السعود  أبو 

نبعت  لمستشفى  المدينة  حاجة  إن 
رفح  عانته  وما  حرب٢٠١٤  بعد 
إلى  الفتا  الماضية"،  السنوات  خالل 
أكدت  والوقفات  المناشدات  أن 
تأثير،  له  الجمهور  صوت  أن  على 
بهدف  تجمعات  عدة  تشكلت  حيث 
وصلت  حتى  والمناصرة  الضغط 

األمور لهذا المستوى المتقدم.
 المواطنة أم وديع أبو حطب، تقول 
متأخر  جاء  القرار  إن  األخرى:"  هي 
هو  االنقسام  كان  ربما  ولكن  جدا، 
اهلل  بفضل  ولكن  األكبر،  العائق 
تكاثفوا  الذين  النشطاء  وبفضل 
وقاموا  المشكلة  هذه  لحل  جميعا 
الى  سنوات   ٥ منذ  فعاليات  بعدة 
في  لحظة  يتوانوا  ولم  هذا،  يومنا 
سبيل الحصول على مرادهم الى أن 
جاء القرار بوضع حجر األساس والبدء 

ببناء مستشفى في رفح".
حديثها  في  حطب  أبو  وتؤكد 
في  مستشفى  وجود  أن  لـ"الرأي"، 
رفح غاية في األهمية، ألن رفح تعد 
سكانيا  المكتظة  المحافظات  من 
إلى  ما،  حد  الى  كبيرة  ومساحتها 
الرئيسية  المستشفيات  أن  جانب 

ما  وهو  عنها،  بعيدة  غزة  قطاع  في 
في  المواطنين  أمام  عائقا  يشكل 
الطبية  خدماتهم  على  الحصول 
أن  الى  باإلضافة  سرعة،  بأقصى 
غير  المهمة  األجهزة  من  العديد 
يوسف  أبو  مستشفى  في  متوفرة 
المساحة  صغيرة  باعتبارها  النجار 

وقليلة اإلمكانيات.

حجر األساس
بغزة،  الصحة  وزارة  وكيل  وكان 
أن  أعلن  قد  الريش،  أبو  د.يوسف 
الخميس المقبل سيشهد وضع حجر 

األساس لمجمع رفح الطبي.
الهندسة  عام  مدير  أوضح  فيما 
والصيانة في وزارة الصحة، م. بسام 
صحفية،  تصريحات  في  الحمادين، 
ببناء  ستتمثل  الخطوات  أولى  أن 
والعناية  والعمليات  الطوارئ  مبنى 
متوقعا  للجراحة،  والمبيت  المركزة 
يناير  مطلع  فيه  العمل  يبدأ  أن 

2020م.
تنتهي  أن  المفترض  من  أنه  وذكر 
نهاية  األولى  المرحلة  مخططات 
العمل  يتم  ثم  الجاري  نوفمبر 

أن  إلى  مشيرا  مباشرة،  بالمناقصة 
واحدا من ستة  المبنى سيكون  هذا 
الطبي،  رفح  مجمع  ضمن  مباني 
"لكن المبلغ المتوفر ال يكفي إال لبناء 
مبنى واحد". وقال:" إن وزارة الصحة 
في غزة رصدت مبلغ 5 مليون دوالر 
الوقت  في  مرجحًا  أولى"،  كمرحلة 
الستقبال  األول  المبنى  عمل  ذاته، 
عامين،  بعد  والمراجعين  الجمهور 
أربع  من  مكون  المبنى  أن  سيما 

طوابق مساحة كل طابق 1500 م.
طالبوا  وصحفيون  نشطاء  وكان 
خالل الخمس سنوات بضرورة وجود 
 250 نحو  بحاجة  ليفي  لرفح  مشفى 
ألًفا من سكان تلك المدينة التي تقع 
على الحدود، ويكون سكانها فريسة 

سهلة لالحتالل في أي عدوان.
مستشفى  إلنشاء  الحاجة  وتزايدت 
صيف  األخير  العدوان  عقب  رفح  في 
االحتالل  ارتكب  عندما   ،2014 عام 
حيث  السكان،  ضد  بشعة  مجزرة 
وجُرح  مواطنًا   140 نحو  ارتقى 
قريب،  مشفىً  وجود  دون  المئات 
جثث  إلى حفظ  اللجوء  تم  حين  في 

الشهداء وقتها في ثالجات الخضار.

بعد 5 سنوات من المناشدة..

حلم أهالي رفح ببناء مستشفى يقربه »حجر األساس«
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غزة – الرأي:
رغم جولة التصعيد الجديدة 
التي بدأها االحتالل باغتيال 
العطا  أبو  بهاء  الشهيد/ 
وما لحقه من قصف مستمر 
كبير  عدد  وارتقاء  ومتواصل 
من الشهداء؛ إال أن الوزارات 
الحكومية  والمؤسسات 
من  وساق  قدم  على  تعمل 
أجل تقديم الخدمة للمواطن 

الفلسطيني الكريم.
الحكوميون  الموظفون 
والعسكريون  المدنيون 
الوظيفية  أعمالهم  يباشروا 
أبناء  لخدمة  والخدماتية 

بشكل  الفلسطيني  شعبنا 
محافظات  كافة  في  مستمر 

قطاع غزة.
الفلسطينية  الصحة  وزارة 
الجهوزية  درجة  رفعت 
الطبية  الطواقم  في 
تعمل  التي  والمستشفيات 

بال توقف.
واألمن  الداخلية  وزارة 
أجهزتها  نشرت  الوطني 
الجبهة  لحماية  األمنية 
ثقة  وتعزيز  الداخلية 
في  الفلسطيني  المواطن 

قطاع غزة.
وزارة التربية والتعليم تعمل 

أجل  من  عالية  بمسئولية 
والمسيرة  الطالب  حماية 

التعليمية في ظل العدوان.
الحكومي  اإلعالمي  المكتب 
اإلعالمية  التغطية  يتابع 
واإلعالميين  للصحفيين 
مواقع  عبر  والنشطاء 
وذلك  االجتماعي  التواصل 
عمليات  غرفة  خالل  من 
الساعة  مدار  على  وتواصل 
الرأي  شبكة  خالل  ومن 

الفلسطينية.
تتوقف  لم  األشغال  وزارة 
العدوان  بدء  منذ  آلياتها 

على غزة.

الوطني  االقتصاد  وزارة 
المستهلك  حماية  ودوائر 
مراقبة  على  تعمل 
المواطن  لحماية  األسواق 
الفلسطيني من خالل توفير 

األمن الغذائي له.
االجتماعية  التنمية  وزارة 
واألسر  الحاالت  مع  تتعامل 
إلى  تحتاج  التي  المتضررة 
إغاثية  مستلزمات  تقديم 

عاجلة.
البلديات مستمرة في تقديم 
في  للمواطنين  الخدمات 

محافظات غزة كافة.
جرائم  تتابع  العدل  وزارة 

العدوان  خالل  االحتالل 
المستمر على غزة.

الوزارات  جميع  إلى  إضافة 
تتابع  التي  والمؤسسات 
الميداني  عملها  كثب  عن 
المنتشرة  األطقم  خالل  من 
المحافظات،  جميع  في 
خدماتها  تقديم  وتواصل 
تغادر  لم  وإنها  للمواطنين 
الليل  تواصل  بل  الميدان 
جانب  إلى  للوقوف  بالنهار 
الفلسطيني  شعبنا  أبناء 
الداخلية  الجبهة  وتأمين 
واالحتياجات  األمن  وتوفير 

األساسية.

المؤسسات الحكومية تعمل على قدم وساق رغم العدوان
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كتب: سامي جاد اهلل
ستاره  إسدال  من  المغيب  اقترب 
وبدأت أصوات القبرات تتعالى، وراحت 
الطيور في أحضان األشجار إيذانًا بدنو 
أسرة  بيت  وظهر  الساجي،  المساء 
وسط  البلح  دير  مدينة  في  السواركة 
من  أنه  رغم  جمااًل  أكثر  غزة  قطاع 
أناقة  يزداد  لكنه  البسيطة،  البيوت 
الزاهية  الورود  وأشتال  العنب  بدالية 
النفوس  و  العصافير  وزقزقة  والريحان 

المطمئنة واألحالم المنشودة.
الرابع  الموافق  األربعاء  ليل  إدلهم 
وال  خوف  فال   2019 نوفمبر  من  عشر 
الوديع  البيت  سكان  هم  وها  جزع، 
يمرحون  األطفال  وهاهم  يتسامرون، 

يوحي  حياتي  مشهد  في  ويلعبون 
بالطمأنينة والحب والمودة.

محمد  معاذ  األطفال  بين  ومن 
السواركة  رسمي  ومهند  و  السواركة 
في  يدرسون  السواركة  محمد  ووسيم 
عبد  مدرسة  في  األساسية  المرحلة 
 ، غزة  وسط  الحكومية  رواحة  بن  اهلل 
العلم، لديهم طموحات جريئة  يحبون 
في النجاح والتفوق والعمل على تغيير 
قصة  كتابة  يريدون  حياتهم،  واقع 

نجاح بل قصص نجاح ..
خواطر  وجدانهم  في  تلمع  كانت 
حياة  وبناء  والتفوق  بالنجاح  مفرحة 
المستقبل، فجأة وعلى حين غرة ذابت 
االحتالل  خطفها  لقد  الخواطر،  هذه 

إنها ليست خواطر  وقال بكل عنجهية 
بل زهرات نبتت في غير أوانها وال بد 

من استئصالها .
اإلسرائيلي  االحتالل  استئصل  لقد 
ألقت  عندما  الثالثة  األطفال  أحالم 
 ، بيتهم  على  قذائفها  حمم  طائراته 
رجًا  المكان  رجّت  خارقة  ذكية  قنابل 
أعلى  إلى  البسيط  البيت  ورفعت   ،
إلى  به  وغاصت  أسفل،  إلى  وأسقطته 
عميقة،  حفرًا  محدثة  األرض  أحشاء 
وُأعدم األطفال الثالثة بدم بارد ضمن 
أبيدوا  قد  األسرة  نفس  من  أفراد   8
الجرائم  أقسى  من  واحدة  في  جميعًا 
الفلسطيني،  الشعب  بحق  اإلسرائيلية 
ومات  األم  وماتت  األب  مات  لقد 

األطفال وانتهت أحالم الطفولة وُأبيد 
مصطلح األسرة الذي يتحدث عنه علم 
ويتغنون  العالم  به  ويتغنى  االجتماع 
لحمايته ، لقد تناثرت الجثث وتراشقت 
والكتب  الدفاتر  وتمزقت  الدماء 

والحقائب المدرسية.
وهنا  ومهند  ووسيم  معاذ  استشهد 
واألطفال  الزمالء  مدرستهم  في 
نوافذ  من  ويطلون  ينتظرونهم 
هي  وها  وصولهم،  يرقبون  الفصول 
والسبورة  ومدرستهم  فصولهم 
اليتم  شعور  كساها  قد  والطباشير 
حزن  فيه  نشيجًا  ينشجون  وباتوا 
ماضيات  وويذكرون  ونواح  وأسى 
األيام الجميلة يوم كان هؤالء الطالب 

للحياة  مندفعين  العلم  على  يقبلون 
االقدام  في  سريع  وكميت  كفرس 
ويطل  أظفارها  المنية  تنبش  أن  قبل 
الفصل،  داخل  وفي  الزؤام.  الموت 
الطلبة  عرت  الشهداء  األطفال  فصل 
إلى  ينظرون  وهم  شعورية،  ال  رعشة 
نظرات  وسادت  الفارغة،  المقاعد 
الشرود الذهني، وانتاب التالميذ غليان 
كبركان من كبريت ونار ضد االحتالل 

الذي تسبب بمرارة فقد أحبائهم.
ووسيم  معاذ  األطفال  أن  العزاء  لكن 
لفلسطين،  فخر  فهم  شهداء،  ومهند 
مصيره  أعدمهم  الذي  االحتالل  وأن 
الريح  به  اشتد  كرماد  ونهايته  للزوال 

في يوم عاصف….

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم:
وفعال  كبير  دور  البيئية  للتوعية 
المشكالت  لكل  الحلول  إيجاد  في 
البيئية، وتعد إحدى وأهم الخطوات 
أجل  من  بها  القيام  يمكن  التي 
ونظيفة  جميلة  بيئة  على  الحفاظ 
والحد  ومستدام،  أفضل  ومستقبل 

من مشكلة التلوث بأنواعه.
غزة  قطاع  يعانيه  ما  ظل  وفي 
كان  بيئية  مشكالت  من  المحاصر 
االحتالل سببا رئيسيا فيها، توجب 
توعوية  برامج  إطالق  على  العمل 
فئات  توعية  في  هدفها  جل  تضع 
المجتمع ككل" نساء ورجال وأطفال 

وطالب مدارس على حد سواء.

برامج توعوية
التوعية  قسم  رئيس  ادعيس  رنا 

البيئة  جودة  بسلطة  الجماهيرية 
التوعية  قسم  إن  قالت:"  بغزة، 
تستهدف  توعوية  ببرامج  يقوم 
أجل  من  المجتمع  شرائح  جميع 
حماية البيئة الفلسطينية والحفاظ 

على الموارد الطبيعية".
حديث  في  ادعيس  وأضافت 
طلبة  توعية  على  نعمل  لـ"الرأي": 
المدارس من خالل تأسيس أندية 
التربية  مدارس  كافة  في  بيئية 
والتعليم، إلى جانب عمل مسابقات 
وتزويد المدارس بكافة المعلومات 
بمشاكل  المتعلقة  والبيانات 

التلوث البيئي في قطاع غزة".
توعوية  برامج  وجود  إلى  وأشارت 
لزيادة الوعي البيئي لدى السيدات 
وربات البيوت من خالل التعامل مع 
العديد من المؤسسات المجتمعية 

للتعرف  نقاش  حلقات  شكل  على 
ودور  الصلبة،  النفايات  على 
إتالفها  المرأة في جمعها وطريقة 
صحيحة،  بطريقة  منها  والتخلص 
من  التقليل  أهمية  إلى  إضافة 
وانعكاس  البالستيك،  استعمال 
المجتمع،  فئات  على  البحر  تلوث 
المحظور  السباحة  أماكن  وأيضا 

السباحة فيها.
المبادرات  باستمرار  يتعلق  وفيما 
أوضحت  والتدريبية،  التوعوية 
سلطة  لدى  يوجد  أنه  ادعيس، 
في  متخصص  فريق  البيئة  جودة 
المبادرات  وأن  البيئي،  الجانب 
وقتية  تكن  ولم  مستمرة 
الفتة  والكبار،  الصغار  وتستهدف 
تحيي  البيئة  جودة  سلطة  أن  إلى 
مثل  البيئية  المناسبات  جميع 

الصحة  ويوم  العالمي  المياه  يوم 
العالمي ويوم البيئة العالمي وغيره 
برامج  تشمل  التي  المناسبات  من 

توعوية.

توعية ومخاطر
التوعوية  المبادرات  أن  وبيّنت 
البيئي  الوعي  لزيادة  تهدف 
وتعزيز  الفلسطينية،  البيئة  تجاه 
للمواطنين  والسلوكيات  المهارات 
الفلسطينيين تجاه البيئة المحلية.

المعيقات  أهم  من  أن  وأوضحت 
منها  تعاني  التي  والصعوبات 
قلة  البيئية  التوعية  مبادرات 
جانب  إلى  واالمكانيات  الموارد 
على  القائم  البشري  الكادر  قلة 
وتواجه  التوعوية،  البرامج  تلك 
البيئة في قطاع غزة تحديات هائلة 

المحدودة،  الموارد  استنزاف  جراء 
والتلوث الشديد في عناصرها جراء 
ثالثة حروب قاسية، ويحول الحصار 
عاما،   13 من  أكثر  منذ  المستمر 

دون إيجاد حلول نهائية لألزمة.
يعمل  االحتالل  أن  إلى  ونوهت 
مزارع  رش  على  دائم  بشكل 
الحدود  على  الفلسطينيين 
بمبيدات حشرية سامة تسبب تلف 
وهالك المحاصيل الزراعية وهو ما 
يؤثر سلبا وخطرا كبيرا على صحة 
نتيجة  الفلسطينيين،  المواطنين 

لتلوث التربة.
يعاني  غزة  قطاع  أن  إلى  ويشار 
تزيد عن  عالية  من كثافة سكانية 
استنزاًفا  ويشهد  نسمة،  مليوني 
رهيب  "بشكل  الطبيعية  للموارد 

جدًا وبأرقام ال يمكن تخيلها.

تستهدف شرائح المجتمع ككل

برامج التوعية.. نحو بيئة نظيفة ومستقبل مستدام
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غزة- الرأي-سامي جاد اهلل
في  اإلنجليزية  اللغة  معلم  ينفذ 
الثانوية  القبندي  أسرار  مدرسة 
عمر  رفح  تعليم  بمديرية  للبنات 
اللغة  منتدى   ” مبادرة  حماد  أبو 
اإلنجليزية” حيث يُقدّم نشاطات 
تعليمية لخدمة طالبات المدرسة 
والمجتمع  المدارس  وطلبة 

المحلي بمحافظة رفح.
ومبادرة  المنتدى  نشاطات  ومن 
مدرسته  داخل  عمر  المعلم 
الصفية  الحصص  استثمار 
النوعي  التعليم  تقديم  في 
بأساليب  اإلنجليزية  اللغة  في 
لتوصيل  حديثة  واستراتيجيات 
لطالباته  والمعلومة  الدرس 
والثاني  العاشر  الصفوف  في 
االستراتيجيات:  هذه  ومن  عشر، 
الحصيلة  بناء  استراتيجية 
هذه  تعمل  حيث  اللغوية، 
مخزون  إثراء  على  االستراتيجية 
والمعاني  المفردات  من  الطالبة 

عبر  وذلك  حصة،  كّل  في 
استخراج المفردات من النصوص 
إلى  باإلشارة  أو  المطروحة، 
تلفت  التي  الجديدة  المفردات 
جمل  في  وتوظيفها  االنتباه 

جديدة.
التعاوني،  التعّلم  واستراتيجية 
فيها  الطالبات  تقوم  حيث 
في  ما  موضوع  بمناقشة 
وهذه  صغيرة،  مجموعات 
التحفيز  في  مهمة  االستراتيجية 
واالندماج،  المناقشة  على 
العمل  ورش  استراتيجية  وهناك 
مهارات  لتطوير  التشاركية 

الكتابة والقراءة.
في  حماد  أبو  المعلم  يقوم  كما 
تخصصية  لقاءات  بعقد  مدرسته 
التواصل  مواقع  واستثمار 
فيديوهات  ونشر  االجتماعي 
المنهاج،  من  مصورة  دروس 
وأسئلة   ، تفاعلية  وفيديوهات 
وتدريبات مع حلولها النموذجية، 

المدرسية  اإلذاعة  واستثمار 
ويحرص   ، الحائط  ومجالت 
طالباته  مع  المشاركة  على 
باللغة  الوطنية  الفعاليات  في 
يمتاز  وأنه  خاصة  االنجليزية 
باإلنجليزية  الخطابية  بقدراته 
مستوى  على  األنشطة  وتنفيذ 

المدرسة والمديرية.
على  حماد  أبو  المعلم  ويركز 
تعليم  في  رئيسية  جوانب 
الحوارات  مثل  اإلنجليزية،  اللغة 
والقراءة  واالستماع  والتكلم 

بطالقة وسط جو صفي ممتع.
من  حماد  أبو  المعلم  وينطلق 
األخرى  المدارس  إلى  مدرسته 
الغوث  وكالة  أو  الحكومية 
خدماته  لتقديم  والخاصة 
أو  الزيارات  خالل  من  التعليمية 
الفيسبوك  التواصل  مواقع  عبر 
حيث   ، أب  والواتس  واليوتيوب 
يعقد العديد من اللقاءات واأليام 
تدريبية  دورات  ينفذ  و  الدراسية 

للمعلمين والمعلمات.
وحرص المعلم أبو حماد على أن 
طلبة  من  المنتدى  أعضاء  يكون 
المعلمين  وبعض  المدارس 
والخبراء  المتميزين  والخريجين 
ويقوم  اإلنجليزية،  اللغة  في 
في  تعليمية  خدمات  بتقديم 
المجتمع  لفئات  اإلنجليزية  اللغة 
ضمن  المدارس  أسوار  وخارج 

رؤيته لخدمة وطنه ومجتمعه.
يقدمها  التي  الخدمات  ومن 
مجانية  متخصصة  دورات  تنفيذ 
واالستماع  والكتابة  الترجمة  في 
مجاني  مستوى  تحديد  واختبار 
اللغة  منتدى  مجلة  وإصدار 
األيام  وتنفيذ  االنجليزية 
صدى  المنتدى  أخذ  و  الدراسية. 
متابعين  له  حيث  رفح  في  واسع 
المدارس  جميع  من  وأعضاء 
المجتمعية،  المؤسسات  وبعض 
عبر  خاصة  صفحة  دشن  وقد 
الفيسبوك، كما نفذ عدة نشاطات 

ورشات  منها  ألعضائه  وفعاليات 
ولقاءات ورحالت ترفيهية.

أبو  عمر  المعلم  أن  إلى  يشار   
حماد يحمل درجة الماجستير في 
اللغة االنجليزية ويجهز للحصول 
على الدكتوراه ، وباإلضافة لعمله 
مهمة  في  يقوم  التدريس  في 
مصوره  تعليمية  دروس  إعداد 
اإلنجليزية  اللغة  مناهج  في 
ضمن مشروع الدروس التعليمية 
وزارة  تنفذه  الذي  المصورة 
بغزة،  العالي  والتعليم  التربية 
صوت  إذاعة  في  ينشط  كما 
للوزارة  التابعة  والتعليم  التربية 
اللغة  واحة  برنامج  ويُقدم 
باللغة  للمتحدثين  اإلنجليزية 
البرامج  من  وهو  اإلنجليزية 
اللغة  بهذه  تهتم  التي  النوعية 
ويستضيف  النواحي  جميع  من 
الجامعات  طلبة  من  مبدعين 
إبراز  على  ويعمل  والمدارس 

إبداعاتهم اللغوية والفنية.

مبادرون مبدعون..

 المعلم عمر أبو حماد ينفذ مبادرة “منتدى اللغة اإلنجليزية”
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غزة – الرأي - آالء النمر:
على  المتواصل  العدوان  من  أيام  ثالثة 
قطاع غزة، تمثلت بتسعين غارة لالحتالل 
"اإلسرائيلي" دّكت بها الطائرات الحربية 
جنوبه،  إلى  شماله  من  القطاع  أركان 
بيوتهم  في  اآلمنين  خاللها  استهدفت 
على  السكنية  البنايات  عشرات  ودمرت 
رؤوس أصحابها، ولم يترك األطفال دون 
لم  أنها  حتى  مكر  دون  النساء  وال  غدر 
تميّز بين أهداف عسكرية وأخرى مدنية 

آمنة.
الواجب الوطني استدعى أصحابه للحضور 
الموت  ومجابهة  الفور  على  الميدان  إلى 
فلم  ومشاهده،  وألوانه  صوره  بأقسى 
تتغيب أي من المؤسسات الحكومية التي 
تمثل جبهة اإلنقاذ األولى التي يوّلي إليها 
أشكال  شتى  في  وجهتهم  المواطنين 

الخطر.

الطواقم الطبية أواًل
الطواقم الطبية أول من لبوا نداء الواجب 
الوطني، فال يخلو الميدان من انتشارهم 
الحدث،  لمكان  لحظات  في  ووصولهم 
الغارات  ودخان  االنفجارات  فأصوات 
ينبغي  الذي  الحدث  طريق  على  يدلهم 
على سيارات اإلسعاف أن تشقه بحثا عن 
بعد  ناجين  حتى  أو  شهداء  أو  مصابين 
ضحايا  فخها  في  أوقعت  مفاجئة  غارة 

عُزًل.
وبالتوازي مع العمل الميداني؛ فقد فتحت 
عاجلة  بصورة  العمليات  غرف  المشافي 
ضغط  تحت  األطباء  وعمل  واستثنائية، 
الطوارئ الذي فرضته ظروف الميدان، ما 

في  الفائقة  والمهارة  الخبرة  لهم  يثبت 
التعامل مع جرحى العدوان وتأدية عملهم 

على أكمل وجه.
القدرة  أشرف  الصحة  وزارة  باسم  الناطق 
على  المتكررة  العدوان  جوالت  "إن  قال: 
قطاع غزة منحت وزارة الصحة ومشافيها 
الحاالت  مع  التعامل  في  عالية  كفاءة 
الطارئة واإلصابات الحرجة"، مشيرا إلى أن 
فريق العمل اإلعالمي في الوزارة تراكمت 
لديه الخبرات في التعامل المهني لتصدير 
الوزارة  لسياسات  وفقًا  الصحي  المشهد 
والتزاماتها االخالقية والمهنية والوطنية.

حاالت  مع  األطباء  تعامل  حين  في 
ومحترقة  مشوهة  إلصابات  تعرضت 
الدهشة  من  حالة  في  متفحمة،  وأخرى 
تستخدمها  التي  المتفجرة  المواد  تجاه 
تزداد  والتي  المدنيين،  تجاه  "إسرائيل" 
جوالت  من  جولة  كل  في  فاعليتها  حدة 

العدوان.

وزارة الداخلية صمام األمان

وفي الدور األمني لم تتأخر وزارة الداخلية 
المواطنين  توعية  في  الوطني  واألمن 
على  التي  اإلرشادات  العديد من  وتعميم 
تجنّب  خالل  من  اتباعها،  المواطنين 
العديد من االتصاالت المشبوهة، وتجنب 
غرباء  ألشخاص  بالمعلومات  اإلدالء 
يدعون انتماءهم ألسماء جمعيات خيرية.

األمنية  مهامها  الداخلية  وجهت  وكذلك 
في متابعة أية أعمال أو تحركات مشبوهة 
والسلم  باألمن  اإلضرار  شأنها  من 
المقاومة  بعناصر  المس  أو  المجتمعي، 

ومقدراتها.
قوات  أحبطت  العدوان  أيام  ثاني  وفي 
ثالثة  تسلل  محاولة  الوطني  األمن 
مصر،  مع  الجنوبية  الحدود  عبر  أشخاص 
القبض  ألقت  حيث  األربعاء،  يوم  مساء 
اثنين  آثار  تتعقب  زالت  وال  أحدهم  على 

آخريْن.

الخسائر: 3.1 مليون دوالر
العدوان  خلفها  التي  للخسائر  حصر  وفي 
بلغت  فقد  غزة،  قطاع  على  "اإلسرائيلي" 
عن  ناهيك  دوالر،  مليون   3.1 قيمتها 
بدأت  التي  اإلعمار  مرحلة  اكتمال  عدم 
بحسب   2014 عام  العدوان  انتهاء  بعد 
العامة  األشغال  وزارة  عليه  أكدت  ما 

واإلسكان.
وكيلها  لسان  على  الوزارة  أكدت  وقد 
الوحدات  خسائر  أن  سرحان  ناجي  م. 
)500 وحدة تضررت جزئيًا و30  السكنية 
 2 بلغت  كليًا(  تضررت  سكنية  وحدة 
األراضي  بينما بلغت أضرار  مليون دوالر، 
الصيد  وقوارب  الري  وشبكات  الزراعية 
أضرار  بلغت  فيما  دوالر(،  ألف   500(
شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء 
 12 وتضررت  دوالر(،  ألف   300( والطرق 
 100( بقيمة  واقتصادية  تجارية  منشأة 
طالت  التي  األضرار  وبلغت  دوالر(،  ألف 
بقيمة  المختلفة  واآلليات  النقل  وسائط 
المقرات  تضررت  فيما  دوالر(،  ألف   100(
والمؤسسات الحكومية بينها 15 مدرسة 
ومديريات تعليم ومقر أمني بقيمة )100 

ألف دوالر(.
وثال سرحان: "إن الوزارة ال زالت تستكمل 

السكنية  الوحدات  إعمار  إعادة  جهود 
المدمرة خالل عدوان 2014 واالعتداءات 
التي سبقتها والتي لم يتم االنتهاء منها 
حتى االن"، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 
يتوفر  ولم  متبقية  سكنية  وحدة   2000
هذا  اآلن،  حتى  إعمارها  إلعادة  تمويل 
الجزئية  األضرار  تعويضات  إلى  باإلضافة 
أضرار  تعويضات  عن  ناهيك  السكنية 
والتجاري  )الصناعي  االقتصادي  القطاع 

والزراعي( التي لم يتم دفعها حتى اآلن.

وقدمت وزارة األشغال بالتعاون مع وزارة 
 1000 بـ  قدر  مبلغ  االجتماعية  التنمية 
أو  كلي،  بشكل  هدم  بيت  لكل  دوالر 
تعرض لتضرر بليغ ولم يعد قابل للسكن، 
فيما ال زالت تبذل جهودها في توفير بدل 
إيجار للشقق المتضررة جزئيًا لمدة ال تقل 

عن ستة أشهر.
الحروب  أن  على  سرحان  وشدد 
المتكررة  اإلسرائيلية  واالعتداءات 
واالقتصادية  اإلنسانية  األزمات  فاقمت 
واالجتماعية وأتت على ما تبقى من البنية 
دأب  إذ  ومؤسساته،  غزة  لقطاع  التحتية 
المفرطة  القوة  استخدام  على  االحتالل 
منازل  الحربية  طائراته  واستهدفت 
الى  أدى  الذي  األمر  اآلمنين،  المدنيين 
وتدمير  واألبرياء  المدنيين  وتشريد  قتل 
مقدرات أبناء شعبنا وهدم عشرات المنازل 
على رؤوس ساكنيها من النساء واألطفال 
الصناعية  المنشآت  من  العديد  وتدمير 
في  التحتية  للبنية  وتخريب  والزراعية 

جميع محافظات قطاع غزة.

خلف الكاميرات

حمّل  الحكومي  اإلعالمي  المكتب 
االحتالل المسؤولية القانونية والسياسية 
ارتكبها  التي  الجرائم  كل  عن  والتاريخية 
وتشاركه  الفلسطيني،  الشعب  بحق 
تحرك  لم  التي  الجهات  كافة  المسؤولية 
إلى  منوهًا  عدوانه،  ومنع  للجمه  ساكنًا 
القانونية  المالحقة  جهود  في  استمراره 
ارتكاب  بتهم  االحتالل  لقادة  والسياسية 

جرائم حرب.
جهود  الحكومي  اإلعالمي  المكتب  ودعم 
مواكبة  في  واإلعالميين  الصحفيين 
المتواصلة  الميدانية  والتغطية  األحداث 
فخره  عن  وعبّر  المدنية،  األهداف  على 
يخاطرون  الذين  اإلعالميين  بجهود 
ووضع  االحتالل  جرائم  لفضح  بأرواحهم 

النقاط على الحروف.
العام  للمشهد  اإلعالمي  المكتب  وتصدر 
في تصدير المعلومات الرسمية والتواصل 
مع جمهور اإلعالميين وموظفي الحكومة 
لهم،  المعلومات  وإيصال  والمواطنين 
وتوجيهات  محددات  تعميم  عن  فضال 
أحداث  مجريات  لتغطية  خاصة  إعالمية 

العدوان.
اإلعالميين  ومجاراة  بصمود  أشاد  كما 
لألحداث على مدار ثالثة أيام دون مغادرة 
األحداث  ومتابعة  رصد  في  ألماكنهم، 
الميدانية على وسائل إعالم عربية ودولية 

ومحلية، إليصال مشاهد العدوان.
بلغت  قد  العدوان  ضحايا  حصيلة  وكانت 
 111 وإصابة  نحبهم  قضوا  شهيدًا   34
آخرين جرّاء عدوان االحتالل "اإلسرائيلي" 
على قطاع غزة منذ فجر الثالثاء الماضي، 

من بينهم ثالث نساء وسبعة أطفال.

ال تتوقف عن خدمة المواطن الكريم

»المؤسسات الحكومية« ُتجابه ميدان الطوارئ بجرأة وكفاءة
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غزة-الرأي - آالء النمر
يكبله  الذي  البحر  عرض  في 
الزوارق  بعشرات  االحتالل 
بعد  على  المتمترسة  الحربية 
اثني عشر ميال من شاطئ البحر، 
وانتزاع  الكد  على  الصياد  يصرُ 
الحصار  أنياب  بين  من  رزقه 
لينهي  ينفك،  ال  الذي  البحري 
البحث  في  اليومية  مهمته 
والسعي واالجتهاد في المحاربة 
الحياة  قيد  على  البقاء  ألجل 
الستر  قيد  على  أطفاله  وإبقاء 

وإشباع جوع بطونهم.
يوميات من الشقاء الال متناهي، 
يعيش الصياد تفاصيلها ما بين 
للموت،  نفسه  وتعريض  الحياة 
ونادرة هي المحطات التي ترسو 
الخطر  من  النجاة  طرق  إلى  به 
المحقق، سواء كان خطر األمواج 
التي  القناصة  خطر  أو  الهائجة، 
متن  على  بدقة  تحركاته  ترصد 
مركبته المتهالكة بفعل الظروف 

االقتصادية.
فلسطيني  4000صياد  حال  هذا 
في  يوميًا  بحياتهم  يغامرون 

سبيل النجاة من الجوع ولتجنيب 
أرصفة  من  وأطفالهم  أنفسهم 
صياد  كل  يعقد  حين  في  الفقر، 
ممكن  قدر  بأكبر  ليحظى  نيته 
أمواج  تدفنه  الذي  الرزق  من 

البحر تحت أعماق متباينة.
هذه المرة وفي حظ نادر امتلكه 
في  علقت  الصيادين،  أمهر  أحد 
العنيدة،  التونة  سمكة  شباكه 
والتي تشتهر على مستوى العالم 
كما  والمطلوب،  الطازج  بلحمها 

تشتهر بارتفاع ثمنها عالميا.
للصياد  ابتسم  الحظ  أن  يبدو 
انتشال  في  نجح  أن  بعد  "بكر" 
سفينته  متن  على  السمكة 
إلى  بها  والخالص  المتواضعة 
الشاطئ، فلم تكن عيناه تصدق 
في  عظيما  يعده  الذي  الحدث 
بها  وصل  أن  لوال  كلها،  حياته 

إلى شاطئ األمان.
العمالقة"  التونة  "سمكة  وتزن 
في  وذلك  غرام،  كيلو   160
مشهد نادر في ظل عدم تمكن 
في  اإلبحار  من  الصيادين 
امتالكهم  وعدم  كبيرة  مسافات 

قوارب ومعدات صيد تالءم هذا 
النوع من األسماك.

في  "التونة"  أسماك  وتسبح 
عن  بعيدًا  العميقة  المياه 
صيادو  يفشل  لذلك  الشاطئ، 
غزة من اصطيادها نظرا لتقييد 
مسافة  اإلسرائيلي،  الجيش 
الصيد المسموحة أمامهم، بـ12 

ميال بحريا فقط.

أمهر الصيادين عالميا
بكر،  زكريا  أوضح  جهته  من 
لدى  الصيادين  لجان  منسق 
أن  الزراعي،  العمل  لجان  اتحاد 
واحدة  العمالقة  السمكة  هذه 
من سمكتين كبيرتين تم اليوم 
اصطيادهما من نوع "تونة" من 
الحجم الكبير وتم بيعهم بمبلغ 

5000 شيكل )1430 دوالر(.
يؤكد  ذلك  أن  على  بكر  وشدد 
أمهر  من  غزه  صيادي  أن  على 
يعملون  والذين  العالم  صيادي 
معدات  وبال  صعب  ظروف  في 
إلى  الدخول  يمكنها  قوارب  أو 
مالحقة  ظل  في  البحر  أعماق 

لهم  المتواصلة  االحتالل  قوات 
وإطالق النار المستمر عليهم.

نزار  الصيادين  بدوره قال نقيب 
عياش أن توسعة مساحة الصيد 
ال تعتبر حاًل للصيادين في قطاع 
حظر  االحتالل  يواصل  إذ  غزة، 
الضرورية  المعدات  إدخال جميع 
أبرزها  من  والتي  والالزمة، 
الجر  الفيبر جالس وكوابل  مادة 
من  وأنواع  الكهرباء  ومولدات 
عملية  يؤزم  ما  الصيد،  شباك 

الصيد أمام آالف الصيادين.
وبين عياش أن المركبات الكبية 
التي تصل  )اللوكس والجر( هي 
القوارب  بينما  المسافة،  تلك 
الصغيرة يواصل االحتالل منعها 
تمكنت  حال  وفي  الدخول،  من 
مئات  فسيتمكن  اإلبحار،  من 
يستخدمون  الذين  الصيادين 
اصطياد  من  السنار  طريقة 
كبيرة  والجرع  اللوكس  أسماك 

الحجم وبكميات وافرة.
الصيد،  مساحة  تقسيم  وعن 
سمح  االحتالل  أن  عياش  بين 
مسافة  إلى  للوصول  للصيادين 

6 أميال بحرية من منطقة الواحة 
الصيادين  ميناء  وحتى  شمااًل 
بمدينة غزة، ومسافة الـ 12 مياًل 
من  الصيادين  أمام  تمتد  بحريًا 
الوسطى،  منطقة  وحتى  الميناء 
ومنها حتى ما قبل رفح 15 مياًل، 
ومن رفح حتى الحدود المصرية 

12 ميال.
بواجبها  الموانئ  سلطة  وتقوم 
وموانئهم،  الصيادين  حيال 
مصالحهم  يخدم  ما  وفق 
حيث  اليومية،  مهماهم  ويخدم 
إصالح  في  وجودهم  تدعم 
بهم  الخاصة  الموانئ  وصيانة 
انطالقتهم  في  يحتاجونه  وما 
وجود  ترتيب  من  البحرية 

حسكات الصيد وما يلزم.
الزراعة  وزارة  توّكل  وكذلك 
الصياد  احتياجات  على  نفسها 
على  تشرف  حيث  الفلسطيني، 
معداته بين فترة وأخرى، ليبقى 
اهتماماتها  أولويات  الصياد من 
المستطاع،  قدر  نواقصه  لتلبية 
على  الحفاظ  يمكن  ما  وضمن 

مهنته في ممارسة الصيد.

في أوقات نادرة

بحر غزة .. يدفن في أعماقه مفاجآت ُتذهب ظمأ الصيادين
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غزة -الرأي- فلسطين عبد الكريم
أطفال  يعيش  العالمي،  يومهم  في 
الوصف،  حدود  تتجاوز  مأساة  فلسطين 
بينهم  حالت  الحاقدة  االحتالل  فصواريخ 
غزة،  في  بطفولتهم  شعورهم  وبين 
كباقي  أحالمهم  تحقيق  من  وحرمتهم 
الحضارة  يدعي  الذي  العالم  أطفال 
والديمقراطية ويتغنى بالحقوق، في وقت 
ثمنا  دمائهم  من  األطفال  هؤالء  يدفع 
ال  احتالل  إياها  سلبهم  التي  لحريتهم 
يؤمن إال بسياسة سفك الدماء، فيما يقبع 
خلف  المحتلة  الضفة  أطفال  من  مئات 

قضبان السجون.
به  يتمتع  أن  يفترض  الذي  الوقت  وفي 
أطفال غزة من حياة اللعب والمرح، سلبت 
مكانها  وحلت  اآلمنة  الحياة  تلك  منهم 
حياة الفقر والقهر والتشرد والضياع، جراء 
األطفال  وعدو همجي، يضع  حصار ظالم 

دائما في مرمى صواريخه ونيرانه.

يوم مضرج بالدماء
طائرات االحتالل الجبانة أبت إال أن تخلد 
أطفال  ضد  ارتكبتها  بمجزرة  اليوم  هذا 
عائلة السواركة في دير البلح، فكان ليوم 

مضرجا  ولكن  آخر  لون  غزة  في  الطفل 
ركام  تحت  دفنت  التي  الطاهرة  بالدماء 

منزل العائلة.
والموت  القصف  أصوات  على  ينامون 
والشهداء ويستيقظون على نفس الحدث 
مختلفة،  وفترات  في مشاهد  يتكرر  الذي 
حتى  الحياة  مقومات  ألدنى  يفتقدون 
حمم  من  داخله  فيه  يحتمون  مأوى  في 
الصواريخ الملتهبة التي تفتت أجسادهم 
الصغيرة يمنة ويسرة أو في باطن األرض 

تحت الرمال.
"اإلسرائيلي"  العدوان  في  واستشهد 
 6 بينهم  34 فلسطينيا  األخير على غزة، 
أطفال و3 نساء، فيما أصيب 111 آخرين 
46 طفل و20  بجراح مختلفة من بينهم 

امرأة.

اعتقاالت يومية
بحق  االحتالل  انتهاكات  تتوقف  وال 
الحد،  هذا  عند  الفلسطينيين  األطفال 
فعمليات االعتقال اليومي في مدن الضفة 
الزهور  عمر  في  ألطفال  المحتلة  الغربية 
ال تنتهي، ويومًا بعد يوم تتصاعد حملة 
االعتقاالت بحقهم، دون النظر لحقوقهم 

الدولي،  القانون  كفلها  التي  اإلنسانية 
فوق  بات  االحتالل  أن  يؤكد  الذي  األمر 

القانون ويضرب به عرض الحائط.
باعتقال  االحتالل  قوات  تكتف  ولم 
األطفال ومحاولة قتل براءتهم بكل عنف 
منهم  الكثير  أخضعت  فقد  وعنجهية، 
والتعذيب  والمروع  الشديد  للضرب 
دفعهم  بهدف  واإلهانة  والتنكيل 
يقترفونه  لم  وذنب  بمعلومات  لالعتراف 

خالل فترة استجوابهم والتحقيق معهم.
السجون  في  األسرى  األطفال  ويعاني 
والمعتقالت من ظروف احتجاز قاسية وغير 
إنسانية، حيث يتعرضون لما يتعرض له 
والمحاكمات  التعذيب  قسوة  من  الكبار 
التي  اإلنسانية،  غير  والمعاملة  الجائرة، 
وتهدد  األساسية  حقوقهم  تنتهك 
قواعد  يخالف  بما  بالضياع،  مستقبلهم 

القانون الدولي واتفاقية الطفل.

200 طفل بالسجون
غزة  في  والمحررين  األسرى  وزارة 
فلسطيني  طفل   )200( بوجود  أفادت 
تزايد  ظل  في  االحتالل،  سجون  داخل 
االنتهاكات اإلسرائيلية واالعتداءات على 

الضحية  كانوا  والذين  األطفال،  األسرى 
األبرز خاصة مع بدايات انتفاضة القدس 

في العام 2015.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة 
اليوم م العالمي للطفل، على ضرورة أن 
يسمع أحرار العالم والمؤسسات المعنية 
العالم  في  الطفولة  حقوق  ترعى  التي 
والتي تحمي الحريات والكرامة اإلنسانية 
داخل  وعذاباتهم  األسرى  األطفال  أنين 

السجون اإلسرائيلية.
االحتالل  سلطات  أن  الوزارة  وأوضحت 
نهاية  وحتى   2019 عام  خالل  اعتقلت 
 )745( الماضي"  األول  أكتوبر/تشرين 
كبيرة  أرقام  وهي  وإناثا،  ذكورا  طفال، 
في  تعتقل  التزال  فيما  مسبوقة،  وغير 
سجونها قرابة )200( طفل في معتقالت 
تتراوح  و"الدامون"،  وعوقر"،  "مجدو" 
أعمارهم ما بين 12-18 عاما، تحرمهم 
لما  ويتعرضون  حقوقهم  أبسط  من 
يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات 
جائرة ومعاملة ال إنسانية تنتهك حقوق 

طفولتهم األساسية.
ويعتدي  يحتجز  االحتالل  إن  وأضافت:" 
مخالفًا  األسرى  األطفال  مئات  على 

بذلك أبسط حقوق اإلنسان والطفولة"، 
ألف حالة  أكثر من خمسين  بأن  مشيرة 
األطفال  صفوف  في  سجلت  اعتقال 
ومن   ،1967 عام  منذ  الفلسطينيين 
اندالع  منذ  حالة   )6200( قرابة  بينها 
وأن   ،2015 عام  القدس  انتفاضة 
قوانين  العام  ذلك  منذ  أقر  االحتالل 
األطفال  عالية بحق  أحكام  تشرع إصدار 
المعتقلين وصلت في بعض الحاالت إلى 

السجن المؤبد.
وطالبت الوزارة المندوب السامي وكافة 
حقوق  ترعي  التي  الدولية  المؤسسات 
االحتالل  محاسبة  بضرورة  األطفال 
على جرائمها التي ترتكب بحق األسرى 
التحرك  وضرورة  يومي،  بشكل  األطفال 
إنقاذهم، وتقديم قادة  العاجل من أجل 
الدولية  الجنايات  محكمة  إلى  االحتالل 
ونيل حقوق الطفل العادلة وفق القرارات 

الدولية.
وفي 20 تشرين ثاني/ نوفمبر كل عام، 
يحتفل األطفال في دول العالم بيومهم 
'العالمي'، فيما يبقى الطفل الفلسطيني 
والتعذيب  والقتل  لالعتقال  رهينة 

الممنهج وسلب حقوقه المشروعة.

في يومهم العالمي

أطفال فلسطين..براءة اغتالها االحتالل في مهدها
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
يوما بعد يوم، تفجر التحديات الصعبة 
التي يواجهها قطاع غزة، إبداع األطباء 
والتخصصات،  المجاالت  كافة  في 
وزادت فيهم األمل لمنح الحياة لقلوب 
مرضى قهرهم حصار ظالم طال أمده 

دون زوال، ومعابر محكمة االغالق.
ال حاجة اآلن لمرضى غزة لالنتظار في 
أجل  من  المرضية  التحويالت  طوابير 
فإنجازات  الخارجية،  بالمشافي  العالج 
األطباء المتتالية في عمليات القسطرة 
اإلمكانات  قلة  رغم  المفتوح  والقلب 
الطبية والمادية، فاقت إنجازات األطباء 
ال  وأصبح  راقية،  أجنبية  دولة  أي  في 
أو  تركيا  في  العملية  إجراء  بين  فرق 
غزة،  قطاع  في  إجرائها  وبين  إيطاليا 

الذي أكل منه الحصار وشرب.
أيدي  على  تجرى  التي  العمليات  تلك 

أطباء مهرة بغزة فاقت مهارتهم أطباء 
دوليين، خففت من عذابات األالف من 
ظروفهم  تسمح  ال  الذين  المرضى 
خارج  الباهظة  تكاليفها  بدفع  القاهرة 
القطاع، وعادت قلوبهم تنبض بالحياة 

بعدما فقدوا األمل بالشفاء.
عالجية  قلب  قسطرة  عملية  ألف   22
الطبية  الطواقم  أجرتها  وتشخيصية 
عذابات  معها  أنهت   ،2006 عام  منذ 
من  يعانون  الذين  المرضى  كافة 
ما  وفق  القطاع،  في  القلب  أمراض 
ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

أنها  لها،  تصريح  في  الوزارة  وبينت 
معاناة  بإنهاء  الخدمة  بهذه  نجحت 

المرضى من السفر للعالج بالخارج.

22 ألف عملية قسطرة
القسطرة  الزمار رئيس قسم  د. حسن 

القلبية بمستشفى األوروبي استعرض 
األوروبي  االتحاد  من  وفد  زيارة  خالل 
منذ  القسم  انجازات  للمستشفى، 
اآلن،  حتى   2006 العام  في  افتتاحه 
حيث تم إجراء أكثر من 20 ألف عملية 
وإجراء  أنواعها،  بمختلف  قسطرة 
والعالجية  التشخيصية  العمليات  آالف 
لضربات  منظم  وتركيب  والطرفية، 

القلب وبنتائج توازى النتائج العالمية.
عمل  تطوير  الزمار  استعرض  كما 
القسطرة، حيث اجراء عمليات االحتشاء 
الحاد لعضلة القلب، الى جانب اجراء ما 
يقارب من 600 حالة قلب مفتوح رغم 

شح األدوات والمستهلكات الطبية.
وأكد أنه تم انقاذ حياة مئات المرضى 
توفر  عدم  رغم  الماضية  الفترة  خالل 
التوريد الحقيقي للمستهلكات الطبية، 
من  شخصية  بمجهودات  وذلك 

واستغالل  بالقسم  العاملة  الطواقم 
تقديم  واستمرار  الشحيحة  الموارد 

الخدمة حتى اللحظة دون توقف.

تحويالت داخلية
أوضح  للخارج،  التحويل  صعيد  وعلى 
حاالت  تحويل  يتم  لم  أنه  الزمار 
على  بالخارج  للعالج  القلبية  القسطرة 
التحويل  يتم  فقط  ولكن  االطالق، 
المستشفيات  الى  غزة  قطاع  داخل 
والقدس  التخصصي  كالحياة  األهلية 
من  والتخفيف  االمكانات  لشح  نظرا 
نجاح  على  مشددا  المرضى،  معاناة 
في   99% بنسبة  القسطرة  عمليات 

قطاع غزة .
القلبية  القسطرة  قسم  ويعتبر 
بمستشفى غزة األوروبي هو أول قسم 
حقيقي، والذى أنشئ في العام 2006، 

الخدمة،  لتلقي  المرضى  على  تسهيال 
ويالت  يعانون  كانوا  وأنهم  خاصة 
جمهورية  الى  الحواجز  على  االنتظار 
مصر العربية والضفة الغربية والمملكة 
االردنية الهاشمية، وفق ما ذكر الزمار. 
وكان وفد من االتحاد األوروبي برئاسة 
ورئيس  أستاذ  نوتن،  فان  البروفيسور 
قسم جراحة القلب في جامعة بروكسل، 
األداء  بمستوى  انبهاره  عن  أعرب 
القلبية  القسطرة  قسم  به  يعمل  الذي 
زيارته  خالل  األوروبي  غزة  بمستشفى 

لغزة في شهر سبتمبر الماضي.
وحجم  والنظافة  بالنظام  أشاد  كما 
العمل على مدار 13 عامًا وما نتج عنه 
في  افتتاحه  منذ  نوعية  إنجازات  من 
الظروف  برغم  اآلن  حتى   2006 العام 
الطواقم  تعانيها  التي  االقتصادية، 
العاملة، وعدم تلقيهم رواتبهم كاملة.

22 ألف عملية قسطرة قلب منذ 2006
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غزة- الرأي
أعلنت لجنة الحج بوزارة األوقاف والشؤون الدينية، اليوم 
الجاري  للعام  العمرة  األحد، عن تفاصيل وتحليل تسعيرة 
1441هــ/2019-2020م, والتي بلغت 890 دينار أردني. 
وقالت اللجنة في بيان وصل »الرأي« نسخة عنه، إن هذه 
 18 الموافق  15-12-2019م  الفترة  من  تبدأ  التسعيرة 
 27 الموافق  22-3-2020م  ولغاية  الثاني1441هـ  ربيع 

رجب 1441هـ, وذلك ضمن برنامج )14( يوم.
وذكرت أن تفاصيل التسعيرة جاءت كالتالي:

ومصاريف  السعودية  في  الداخلي  النقل  التأشيرة+   (
مكة  سكن  أردني،  دينار   125 والسعودية  مصر  مندوبي 
والمدينة 90 دينار أردني، تذكرة الطائرة+ نقل من المعبر 
المصري إلى المطار ذهاب وعودة للمعبر الفلسطيني 555 
 5 المصري  المعبر  إلى  غزة  داخلي من  نقل  أردني،  دينار 
رسوم  أردني،  دينار   5 األوقاف  لوزارة  رسوم  أردني،  دينار 
لجمعية الشركات 5 دينار أردني، إداري شركة )1000/21( 
ومراقب وزارة على الشركات ) 1000/4( 15 دينار أردني، 
دينار   80 الشركة  أتعاب  أردني،  دينار   10 مخاطرة  بدل 

أردني، اإلجمالي 890 دينار أردني(

وزارة األوقاف تعلن 
تفاصيل تسعيرة العمرة 

لهذا العام

غزة - الرأي
حياة  وال  الحياة،  مع  يأس  ال  يقولون: 
ندرك  األولى  الوهلة  من  اليأس؛  مع 
يتداولها  عبارة  أو  أن هذا مجرد شعار 
أو  قناعة  عن  وخاصتهم؛  الناس  عامة 
عن غير قناعة، لكننا اليوم أمام قصة 
المقولة  هذه  صحة  تؤكد  حقيقية 

وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع.
متفوق  ... طالب  روك  أبو  عمر مسلم 
العلمي  الفرع  عشر  الحادي  الصف  في 
للنبين  الثانوية  المتنبي  بمدرسة 
يعاني  يونس،  خان  شرق  بمديرية 
من إعاقة حركية بعد خضوعه لعملية 
أربع  قبل  الفقري  العمود  في  جراحية 
في  تدريجي  ضعف  عنها  نتج  سنوات، 
األطراف السفلية، أثر على قدرته على 
حركته الطبيعية، لذا فهو يضطر ألن 
وإيابًا  ذهابًا  المدرسة  إلى  يتوجه 
مسافة 6 كيلو بواسطة عربة متحركة، 
معنوية  وروح  جيدة  بصحة  ويتمتع 
ملتزم  فهو  ذلك  على  وبناء  عالية 
المدرسة  عن  يتغيّب  ولم  بدارسته، 

ولو يومًا واحدًا.
الفصل  نصف  درجات  كشف  وبمعاينة 
قد  عمر  أن  تبيّن  األول  الدراسي 
معظم  في  كاملة  عالمات  على  حصل 
ظاهرة  أمام  إًذا  فنحن  المباحث، 
متميزة بطلها طالب متفوق وصاحب 

طموح.
يعيش عمر مع عائلة كريمة ومتفوقة 
دراسيًا؛ تحرص على مصلحة أبنائها، 
المناسبة  األجواء  لهم  تهيئ  فهي 
والتفوق  بل  العلم  وتلقي  للدارسة 
فيه، مع العلم أنه الثالث بين أخواته، 
عالوة على ذلك فقد وجد عمر تشجيعًا 
ممثلة  المدرسة  إدارة  من  واضحًا 
ناهيك  عساكر؛  أبو  جمال  أ.  بمديرها 
المرشد  من  المباشرة  الرعاية  عن 
ينفك  ال  الذي  فروانة  عامر  أ.  التربوي 
مباشر من قسم  وبإشراف  يتابع عمر؛ 

بمديرية  الخاصة  والتربية  اإلرشاد 
شرق خان يونس.

فروانة  التربوي  المرشد  سؤال  وعند 
في  والتعليم  التربية  وزارة  دور  عن 
متابعة حالة الطالب عمر أبو روك أكد 
أن الوزارة بصدد توفير طاولة متحركة 
للدراسة خاصة بعمر، وبالفعل فقد تم 

أخذ القياسات الالزمة لذلك.
وبأي حال من األحوال ال يمكن إغفال 
أكثر  فهم  بالمدرسة،  المعلمين  دور 
لهم  بالنسبة  فهو  بعمر،  يحتك  من 
طفل مدلل، فال يبخلون عليه بأي جهد 

عالقة  أن  كما  صغيرًا،  أو  كان  كبيرًا 
طيبة  عالقة  الطالب  بزمالئه  عمر 
والمحبة،  التعاون  يسودها  ووطيدة 
وهذا ما لمسناه عند زيارة الصف الذي 

يدرس فيه.
ومن المهارات التي يبدع فيها عمر أبو 
روك أداؤه دور المعلم البديل بتميّز، 
اإلسالمية  التربية  دروس  في  خاصة 
على  يعتمد  فهو  اإلنجليزية،  واللغة 
وقد  المتاحة،  التعليمية  الوسائل 
الحظنا تفاعاًل واضحًا من زمالئه من 
وتفعيل  الحصة،  في  إشراكهم  خالل 

الحوار  خالل  من  الحصة  في  دورهم 
بالدرس  المتعلقة  األسئلة  وطرح 

والتنوّع فيها.
منحة  على  أن حصل  لعمر  ولقد سبق 
دراسة اللغة اإلنجليزية )Access( من 

مركز الثقافة األمريكي )أميديست(.
محدودة؛  غير  طموحات  ولعمر 
متميز  شاب  كل  شأن  ذلك  في  شأنه 
العلمية  المواد  يعشق  فهو  وطموح؛ 
في  يطمح  فهو  لذا  الفيزياء،  خاصة 
منه  اعتقادًا  الروبوت،  دراسة هندسة 
سيتعمد  القادم  العقد  في  العالم  بأن 
حيث  الروبوت،  على  كليًا  اعتمادًا 
من لمنتظر أن يتحكم في كل نواحي 
وفي  والزراعة،  الصناعة  في  الحياة؛ 
وفي  المؤسسات،  وإدارة  الطب  مجال 

الحروب وفي المؤسسات التعليمية.
ورغبة من عمر في نقل تجربته ألقرانه 
من الطلبة خاصة أولئك الذين يعانون 
حالة  بعضهم  وتنتاب  اإلعاقة،  من 
إن  لهم:  أقول  والقنوط؛  اليأس  من 
ينبغي  ال  قاهرة  كانت  مهما  الظروف 
في  لليأس  مكان  وال  لها،  االستسالم 
الحياة، وتبقى الطموحات دومًا بحاجة 
والتضحية  الجهد  من  المزيد  إلى 
وتحقيق  إليه،  نصبو  ما  إلى  للوصول 
إنجازات تخدم اإلنسانية وتشكل لبنة 

في بناء مجتمع متقدم.

قصة نجاح عمر أبو روك


